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Leoncin – nowy polski chondryt LL4-6
Leoncin – the new LL4-6 ordinary chondrite from Poland

Abstract: In this study, the new ordinary chondrite LL4-6 from the Leoncin Community, Poland
is reported. This meteorite was sold on Allegro, a Polish online e-commerce platform, to a person,
who is member of the Meteoritic Society of Poland. The meteorite was sold in 2017, but original-
ly the fall was in 2012. Finder of the meteorite from the Nowe Gniewniewice Village (Leoncin
Community) claimed that the meteorite was still warm (the higher temperature was result after hit
in the roof) after fall and made a whole in metal roof (which was repaired soon after the fall).
For five years after fall of the meteorite, it stayed in the finder hands. The total known weight of
the meteorite is 111.3 g. The main mass is in the M. Burski’s collection (~70 g). Two plates with
the total mass 20 g are stored at the Earth Science Museum, Faculty of Natural Sciences,
University of Silesia in Katowice, Poland.

The meteorite is strongly brecciated. All clasts are rounded, reaching up to 1 cm in size. The
matrix is very fine grained. The biggest as well as clasts are represented by complex olivine-feldspar
chondrule. Numerous clasts do not have any chondrules or their fragments as well. The fusion
crust of the Leoncin meteorite is typical, having porous and glassy (isotropic) the most external
part. The glassy zone is rich in Cr-rich spinels, where relicts of unmolten olivines and pyroxenes
are present. The next zone is so-called the black vein zone. The veins are represented my metallic
phases or Fe sulphide.

The most common mineral in the fresh meteorite is olivine, having Fo and Fa up to 69 and 31,
respectively. Pyroxenes are characterised by a general chemical formulae as follow: Fs9.78–9.7
Wo44.77–44.2 En46.02–45.53. Almost all feldspars are represented by plagioclases
(Ab83.5–86.76Or2.54–5.53An9.42–12.5). Metallic phases are mostly represented by kamacite, taenite and
rare tetrataenite (the richest in Ni phase; 55.92–49.21 wt.%). Troilite, spinel, ilmenite, apatite and
merrillite are also noted.

Based on chemical composition of investigated minerals, the Leoncin meteorite can by classified
as a LL ordinary chondrite. It has been confirmed by fayalite content (avg. 30.33%) as well as the
forsterite content in pyroxenes (avg. 25.32%). Brecciating of the meteorite, the same mineral
content of the chondrules and their matrix shows that the meteorite is an example of monomictic
breccia. Metamorphic changes of the clasts, their quality, size and mineral content, together with
the chemical composition of selected minerals, indicate the LL4-6 type of the meteorites.

The Leoncin meteorite seems to be a regolith, that formed far from the collision place on the
asteroid. This situation is confirmed by the limitation of gassy material only to the fusion crust
and lack of shock changes in the minerals. The parent body might be similar to the
25143 Itokawa asteroid or has connection with the Flora family.

Keywords: new meteorite from Poland, brecciated meteorite, ordinary chondrite LL4-6,
monomictic breccia
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Wstęp
Historia zaczê³a siê 26 marca 2017 roku, gdy kolega z PTM zakupi³ na Allegro
meteoryt. Zosta³ on wystawiony w marcu. Znalazca i jego ojciec, we wsi Nowe
Gniewniewice (Gmina Leoncin), w sierpniowe popo³udnie 2012 roku (dok³adnej
daty nie pamiêtaj¹), bêd¹c na rybach niedaleko domu, us³yszeli donoœny huk.
Ojciec znalazcy zauwa¿y³ na blaszanym dachu zabudowañ jakiœ niewielki przed-
miot. Znalazca wszed³ na dach i znalaz³ tam niewielki czarny kamieñ. Okaza³ siê
on tak gor¹cy, ¿e nie da³o siê go podnieœæ. (Autorzy przypuszczaj¹, ¿e rozgrzanie
nast¹pi³o na skutek uderzenia o blaszany dach). Powsta³o znaczne wg³êbienie. Bla-
cha pokrycia uleg³a silnemu wgnieceniu i przerwaniu, ale meteoryt jej nie przebi³
na wylot. Do marca 2017 roku meteoryt le¿a³ w domu znalazców. Dach zosta³
prowizorycznie za³atany, ale miejsce uderzenia jest doskonale widoczne (fig. 1).
Wspó³rzêdne spadku by³y nastêpuj¹ce: N 52o24’48”; E 20o32’22,6”. Meteoryt
spad³ na skraju wsi Nowe Gniewniewice w gminie Leoncin, powiat Nowy Dwór
Mazowiecki, województwo mazowieckie. Masa ca³kowita meteorytu wynosi³a
111,3 g.

Materiał badawczy i metody badań
Nabywca meteorytu Pan M. Burski pokaza³ autorom meteoryt w trakcie IX Semi-
narium Meteorytowego w Olsztynie w kwietniu 2017. By³ to kompletny okaz
(fig. 2). Zosta³ on pociêty na kilka czêœci. G³ówna masa znajduje siê u M. Bur-
skiego (ok. 70 g), 20 g to 2 okazy w postaci niepe³nej piêtki i p³ytki o gruboœci
kilku mm, muzealne, zdeponowane w Muzeum Nauk o Ziemi Uniwersytetu
Œl¹skiego w Katowicach (41-200 Sosnowiec, ul. Bêdziñska 60) pod numerami
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Fig. 1. Wgniecenie w blaszanym dachu powstałe w wyniku uderzenia meteorytu. Otwór prowizorycznie
zatkany. Fot. M. Burski.



inwentarzowymi: WNoZ/Mt/104 a i b, bardzo cienki plasterek zosta³ wykorzy-
stano do zrobienia cienkiego szlifu mikroskopowego, drobny œcinek wykorzystano
do badañ mössbauerowskich, plasterek o masie 1,0 g znajduje siê w kolekcji Pana
Grzegorza Sk³adanka. Próbki do badañ autorzy otrzymali w pierwszych miesi¹cach
2019 roku.

Meteoryt posiada ³adn¹, czarn¹ skorupê obtopieniow¹. Wewn¹trz jest jasny,
z widocznymi ziarnami troilitu i rzadkiego metalu bez przebarwieñ zwi¹zkami
¿elaza. S¹ w nim obecne klasty, dobrze widoczne na powierzchni ciêcia (fot. 3).
Makroskopowo, w porównaniu z otoczeniem, szare klasty posiadaj¹ wyraŸnie
zwiêz³¹ budowê. Maj¹c ograniczon¹ iloœæ materia³u do badañ wykonano jedynie
niezbêdne czynnoœci do klasyfikacji meteorytu. Poddano badaniom mikroskopo-
wym p³ytkê cienk¹, tak w œwietle odbitym jak i przechodz¹cym, wykorzystuj¹c
mikroskopy OLYMPUS BX-51. Przy pomocy tych mikroskopów wykonano tak¿e
dokumentacjê fotograficzn¹ preparatu. W badaniach w œwietle odbitym wykorzy-
stano zg³ad z powierzchni ca³ego przekroju meteorytu. P³ytkê cienk¹ jak i zg³ad
wykorzystano do badañ w mikroobszarze.

Wstêpne badania meteorytu i czêœæ dokumentacji fotograficznej w elektronach
wtórnie rozproszonych wykonano wykorzystuj¹c skaningowy mikroskop elektro-
nowy Quanta 250 firmy Thermo Fisher Scientific. Badania w mikroobszarze
do okreœlenia sk³adu chemicznego minera³ów meteorytu wykonano z wykorzysta-
niem mikrosondy elektronowej CAMECA SX100 przy u¿yciu standardowych
warunków.
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Fig. 2. Cały okaz meteorytu Leoncin z kompletnie wykształconą skorupą obtopieniową. Fot. M. Burski.



Petrologia meteorytu
Przy ma³ych powiêkszeniach, w trakcie obserwacji w œwietle spolaryzowanym, przy
jednym nikolu, uwidacznia siê brekcjowa budowa meteorytu. Widoczne s¹, na
ogó³ ostrokrawêdziste klasty o bardzo zró¿nicowanych wielkoœciach od oko³o 1 cm
w przekroju do dziesiêtnych czêœci milimetra. Najczêœciej maj¹ wielkoœci rzêdu
2–3 mm (fig. 4). Spoiwo brekcji jest drobnoziarniste, lekko przyprószone bardzo
drobnym py³em, nie rozró¿nialnym w mikroskopie elektronowym. Efektem drob-
noziarnistoœci i obecnoœci py³u jest barwa szara spoiwa przy obserwacji z jednym
nikolem (fig. 4 i 5). W spoiwie brekcji nie stwierdzono obecnoœci chondr lub ich
fragmentów. Najwiêksze klasty bywaj¹ zbudowane ze z³o¿onych chondr oliwino-
wych typu belkowego z niewielk¹ iloœci¹ skalenia miêdzy beleczkami (fig. 6)
(petrograficzny typ 5). Wiele klastów nie zawiera chondr lub ich fragmen-
tów (fig. 7). Matrix wiêkszoœci klastów jest stosunkowo drobnoziarniste
(0,2–0,01 mm). Jest on zbudowany z, na ogó³, ostrokrawêdzistych fragmentów
oliwinów, piroksenów i plagioklazów.

Matrix w wiêkszoœci klastów stanowi od 90% do 100% ich objêtoœci. Stosunko-
wo rzadko wystêpuj¹ drobne ziarna piroksenów lub oliwinów o hipautomorficz-
nych kszta³tach. Natrafiono na jeden drobny klast wyraŸnie zrekrystalizowany,
równoziarnisty, z wydzieleniami troilitu. Reprezentuje on wysoki stopieñ meta-
morfizmu meteorytu.
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Fig. 3. Przekrój meteorytu Leoncin o budowie brekcjowej. Widoczne ciemnoszare, liczne, większe klasty.
Długość obiektu na fotografii 33 mm. Fot. E. Szełęg.



Skorupa obtopieniowa jest klasycznie wykszta³cona. Zewnêtrzna warstwa jest
szklista, izotropowa, przy obserwacjach z jednym nikolem ciemna, prawie nieprze-
zroczysta. Obecne s¹ w niej czasami drobne, okr¹g³e pustki pogazowe (fig. 8).
Gruboœæ skorupy zeszklonej wynosi przeciêtnie 30–40 �m. Widoczne s¹ w niej
liczne szkieletowe kryszta³y spineli (fig. 8), typu magnetytu, czasami z domieszk¹
niklu. Szklista skorupa przechodzi w strefê zawieraj¹c¹ niestopione relikty pirokse-
nów i oliwinów, czasem spineli chromowych. Szkliwo pomiêdzy niestopionymi
reliktami minera³ów ma nieco zró¿nicowan¹ barwê w œwietle przechodz¹cym.
Kolejna strefa to tzw. strefa czarnych ¿y³ek. Charakteryzuje siê ona obecnoœci¹,
pomiêdzy ziarnami meteorytu, bardzo drobnych ¿y³ek metalicznych lub z³o¿onych
z siarczku ¿elaza. W obrêbie skorupy obtopieniowej wystêpuj¹ sporadycznie ziarna
fazy metalicznej z wydzieleniami fazy siarczku ¿elaza, œwiadcz¹cymi o przetopieniu
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Fig. 4. Większy klast w brekcji tkwiący w ciemniej-
szym spoiwie. Czarne – minerały nieprzezroczyste.
Mikroskop polaryzacyjny, światło przechodzące,
spolaryzowane, jeden nikol.

Fig 5. Różnej wielkości klasty brekcji tkwiące
w drobnoziarnistym spoiwie. Mikroskop polaryza-
cyjny, światło przechodzące, spolaryzowane,
jeden nikol.

Fig. 6. Fragment klastu składającego się ze zlepu
złożonych chondr belkowych. Między beleczkami
oliwinu wydzielenia skalenia. Mikroskop polaryza-
cyjny, światło przechodzące, spolaryzowane,
nikole skrzyżowane.

Fig. 7. Fragment drobnoziarnistego klastu pozba-
wionego chondr i ich fragmentów, złożony z ziaren
oliwinu, piroksenu, rzadziej skalenia. Przez środek
zdjęcia biegnie pionowa linia – prawdopodobnie
nieciągłości. Mikroskop polaryzacyjny, światło
przechodzące, spolaryzowane, nikole skrzyżo-
wane.



tych faz mineralnych (fig. 9). Gruboœæ ca³ej skorupy obtopieniowej nie przekracza
0,5–0,6 mm.

W meteorycie, jak wspomniano wczeœniej, wystêpuj¹ makroskopowo widoczne
nieliczne ziarna metaliczne (œrednio 1,1% obj.) oraz nieco liczniejsze ziarna troilitu
stanowi¹ce 7,7% obj. W œwietle odbitym mo¿na stwierdziæ, ¿e w obrêbie metalu
(prawdopodobnie taenitu) wystêpuj¹ nieco ciemniejsze obszary, reprezentuj¹ce
najprawdopodobniej fazy niskoniklowe. Wielkoœæ ziaren fazy metalicznej jest zró¿-
nicowana od bardzo drobnych rzêdu 0,002 mm do oko³o 1 mm. Fazy metaliczne
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Fig. 8. Fragment szklistej skorupy obtopieniowej ze szkieletowymi wydzieleniami spineli żelazowych.
Widoczne zaokrąglone pęcherzyki pogazowe. W kierunku wnętrza meteorytu pojawiają się relikty oliwinów
i piroksenów (jaśniejsze od szkliwa). Mikroskop elektronowy. Obraz w elektronach wtórnie rozproszonych
(BSE).

Fig. 9. Faza metaliczna, najjaśniejsza (głównie kamacyt, podrzędnie taenit) przetopiona z troilitem (ciem-
no szary). Skorupa obtopieniowa. Mikroskop elektronowy. Fotografia w elektronach wtórnie rozproszo-
nych (BSE).



s¹ zapewne reprezentowane przez taenit, rzadziej kamacyt oraz fazê nieco jaœniejsz¹
od taenitu – zapewne tetrataenit. Fazy te s¹ wyraŸniej widoczne w obrazie elektro-
nów rozproszonych (BSE; fig. 10). Faza kamacytu bardzo rzadko kontaktuje z faz¹
troilitow¹ (fig. 11). Troilit tworzy na ogó³ wiêksze ziarna od fazy metalicznej. Spo-
tyka siê ziarna wyd³u¿one o d³ugoœci oko³o 2 mm, ale w¹skie rzêdu 0,2–0,3 mm.

Kolejny minera³ uwidaczniaj¹cy siê w œwietle odbitym to spinel o wyraŸnie ni¿-
szej zdolnoœci refleksyjnej i innej, szarawej barwie. Jest to zapewne spinel chromo-
wy charakterystyczny dla chondrytów. Jego zawartoœæ osi¹ga 0,6% obj. Wielkoœci
ziaren s¹ zró¿nicowane od 0,3 do 0,001 mm. Fazie metalicznej towarzyszy bardzo
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Fig. 10. Ziarno metaliczne złożone z taenitu (jaśniejsze, nieco plamiste), kamacyt zabarwiony nierówno-
miernie z powodu zmiennej zawartości Ni i Co. Na prawo od kamacytu, na jego brzegu – tetrataenit. Jego
obecność potwierdzono analizą w mikroobszarze. Zdjęcie w elektronach wtórnie rozproszonych (BSE).

Fig. 11. Troilit (szary) przy ziarnie taenitowo-kamacytowym (kamacyt jasnoszary), wyżej też ziarno taenito-
wo-kamacytowe). Obraz w elektronach wtórnie rozproszonych (BSE).



rzadko ciemny minera³ o odcieniu br¹zowawym, posiadaj¹cy zaokr¹glone kszta³ty.
Posiada on wyraŸn¹ anizotropiê. Wstêpnie zidentyfikowano go jako ilmenit
(fig. 12), co potwierdzono analiz¹ w mikroobszarze.

Obraz meteorytu w œwietle przechodz¹cym przy skrzy¿owanych nikolach ujaw-
nia niewielk¹ liczbê chondr. Na ogó³ s¹ to chondry pozbawione obwódek, lub ich
fragmenty (fig. 13, 14 i 16). Pojedyncze, bardzo drobne chondry zachowa³y ob-
wódki oliwinowe. Przewa¿aj¹ chondry belkowe oliwinowe, z³o¿one. Niektóre frag-
menty chondr przypominaj¹ chondry promieniste. Z³o¿one s¹ z oliwinu i piro-
ksenu. Rzadko spotyka siê drobne chondry piroksenowe – promieniste. Jeszcze
rzadziej wystêpuj¹ chondry porfirowe – oliwinowe (fig. 15), czasem o czêœciowo
rozmytych granicach. W chondrach oliwinowych wystêpuj¹ pomiêdzy beleczkami
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Fig. 12. Drobne wydzielenie ilmenitu zrośnięte (szare) z taenitem (najjaśniejszy) i kamacytem (lekko sza-
rawy). Przy dolnej ramce bardzo drobne ziarno chromitu. Obraz w elektronach wtórnie rozproszonych.

Fig. 13. Niekompletna chondra belkowa, oliwino-
wa, złożona. Pomiędzy beleczkami drobny plagio-
klaz i piroksen. Mikroskop polaryzacyjny, światło
przechodzące, nikole skrzyżowane.

Fig. 14. Promienista chondra oliwinowo-pirokse-
nowa, pozbawiona obwódki. Czarne – minerały
nieprzezroczyste. Mikroskop polaryzacyjny, świa-
tło przechodzące, nikole skrzyżowane.



drobne wydzielenia plagioklazu i piroksenów. W chondrach i ich fragmentach czê-
sto spotyka siê drobne wydzielenia minera³ów nieprzezroczystych. Pozosta³a masa
meteorytu z³o¿ona jest z drobnych fragmentów piroksenów, oliwinów i plagiokla-
zów (fig. 7, 15 i 16) o rozmiarach rzêdu 0,2–0,03 mm. Plagioklazy jedynie
w wiêkszych ziarnach wykazuj¹ zbliŸniaczenia albitowe.

Podobny sk³ad petrograficzny posiada drobne spoiwo brekcji. W ziarnach oliwi-
nowych nie stwierdzono falistego wygaszania œwiat³a, a spêkania s¹ stosunkowo
rzadkie.

Wyniki badań składu chemicznego minerałów w mikroobszarze

Najbardziej pospolitym sk³adnikiem badanego meteorytu jest oliwin, którego
sk³ad chemiczny waha siê w niewielkich granicach. Czêœæ wyników analiz oliwi-
nów reprezentuj¹cych sk³ad oliwinów w chondrach, klastach i spoiwie brekcji
w przeliczeniu na procenty molowe udzia³ów poszczególnych cz¹steczek przedsta-
wiono w tabeli 1.

Z przedstawionego zestawienia widaæ, ¿e nie ma wyraŸnych ró¿nic pomiêdzy
oliwinami pochodz¹cymi z chondr, matrix i spoiwa brekcji. Œrednia arytmetyczna
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Fig. 15. Rozmywająca się chondra porfirowa (ko-
lorowe oliwiny) w otoczeniu drobnoziarnistego
matrix z nieco większymi kryształami oliwinów.
Mikroskop polaryzacyjny, światło przechodzące,
nikole skrzyżowane.

Fig. 16. Fragmenty różnorodnych chondr tkwiące
w drobnoziarnistym matrix. Mikroskop polaryza-
cyjny, światło przechodzące, nikole skrzyżowane.

Tabela 1. Udziały molowe (w procentach) poszczególnych cząsteczek w części analiz oliwi-
nów meteorytu Leoncin.

nr pr. 16/1La. 17/1La. 25/1Lb. 26/1Lb. 31/1Lm. 32/1Lc. 35/1Lc. 39/1Ld. 40/1Lf.

mo 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,05 0,09 0,00

fo 69,07 69,19 68,67 69,04 68,24 69,18 68,83 69,38 68,64

fa 30,43 30,33 30,75 30,55 31,28 30,38 30,58 29,99 30,73

te 0,50 0,48 0,49 0,41 0,48 0,45 0,54 0,54 0,63



dla udzia³u forsterytów wszystkich oznaczeñ (14) oliwinów wynosi 69,16 % molo-
wych, natomiast œrednia zawartoœæ fajalitu wynosi 30,33% mol.

Pirokseny reprezentowane s¹ g³ównie przez odmianê rombow¹, nieco zasob-
niejsz¹ w cz¹steczkê ferrosylitow¹. Piroksenom rombowym w chondrach oliwino-
wych i ich fragmentach towarzysz¹ w niewielkiej iloœci jednoskoœne pirokseny zbli-
¿one sk³adem do diopsydu. Sk³ad tego piroksenu waha siê w niewielkich granicach
– Fs9,78-9,70 Wo44,77-44,20 En46,02-45,53 (patrz tab. 2) i mo¿na powiedzieæ, ¿e le¿y on na
polu augitów na projekcji piroksenów na trójk¹cie Wo–En–Fs. Przeprowadzone
analizy w mikroobszarze piroksenów niskowapniowych, po przeliczeniu ich na
procenty molowe poszczególnych cz¹steczek przedstawiono w tabeli 2.

Œrednia zawartoœæ ferrosyllitu w badanych piroksenach rombowych wynosi –
25,32% mol., co okreœla je jako bronzyty w sensie meteorytowym.

Kolejny wa¿ny minera³ to skaleñ reprezentowany przez plagioklaz. Wystêpuje
on w chondrach i ich fragmentach w postaci drobnych wydzieleñ. W matrix kla-
stów czasem tworzy nieco wiêksze ziarna. Sk³ad chemiczny plagioklazu zmienia siê
w bardzo ma³ych granicach. Ogólnie wzór plagioklazu mo¿na przedstawiæ nastê-
puj¹co:

Ab83,5–86,76Or2,54–5,53An9,42–12,50

Mo¿na zatem, sklasyfikowaæ skalenie wystêpuj¹ce w meteorycie jako oligoklazy
z domieszk¹ ortoklazu.

Jak wspomniano wy¿ej fazy metaliczne w œwietle odbitym ujawniaj¹, ¿e ró¿ni¹
siê one nieco miêdzy sob¹ zdolnoœci¹ refleksyjn¹, co zazwyczaj jest zwi¹zane
z ró¿n¹ zawartoœci¹ niklu. Badania w mikroobszarze na populacji 91 analiz wyko-
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Tabela 2. Udziały molowe (%) poszczególnych cząsteczek w pirokse-
nach z meteorytu Leoncin.

nr próbki wo en fs

18/1La. 44,77 45,53 9,70

19/1La. 1,89 73,81 24,30

20/1La. 1,97 73,82 24,21

24/1Lb. 1,32 74,33 24,35

27/1Lb. 1,85 73,97 24,18

30/1Lm. 1,82 73,33 24,85

33/1Lc. 44,20 46,02 9,78

34/1Lc. 1,99 73,71 24,30

36/1Ld. 1,84 74,16 24,00

38/1Le. 1,93 73,93 24,15

42/1Lg. 2,08 72,49 25,42

45/1Lh. 1,85 74,60 23,55

46/1Lh. 2,09 73,65 24,26



nanych na ró¿nych ziarnach i w miejscach ziaren ró¿ni¹cych siê odcieniem w obra-
zie elektronów rozproszonych, pozwoli³y na wydzielenie trzech grup analiz o zró¿-
nicowanej zawartoœci niklu i kobaltu. Analizy w mikroobszarze wykaza³y, ¿e zawar-
toœæ niklu w kamacycie jest dosyæ silnie zró¿nicowana od zawartoœci 5,29 do
2,50% wag. To zró¿nicowanie jest doskonale widoczne na figurach 10 i 11. Wido-
czne przebarwienia w kamacycie wynikaj¹ ze zró¿nicowanej zawartoœci pierwia-
stków o wiêkszej masie atomowej. W kamacycie te¿ s¹ zró¿nicowane zawartoœci
kobaltu od 4,92 do 3,70% wag. Taenit jest jaœniejszy od kamacytu w œwietle odbi-
tym i w obrazie elektronów rozproszonych, co uwidaczniaj¹ figury 10, 11 i 12.
Z obserwacji w BSE wynika, ¿e jest on pospolitszym minera³em w stosunku do
kamacytu. Budowa mozaikowa ziaren taenitu uwidacznia siê nieco s³abiej ni¿
kamacytu (fig. 10). Zawartoœæ niklu w taenitach jest dosyæ wysoka i waha siê od
47,84% wag. do 38,43% wag. Zawartoœci kobaltu, zawsze powy¿ej 1% wag.
w granicach 1,91 do 1,25% wag. Najbogatsz¹ w nikiel fazê wyró¿niono jako
prawdopodobny tetrataenit. Zawartoœci niklu w tej fazie s¹ zawarte pomiêdzy
55,92–49,21% wag. Faza ta jest wyraŸnie ubo¿sza w kobalt, którego zawartoœci
wahaj¹ siê od 0,85 do 0,35% wag.

Nale¿y zwróciæ uwagê na stosunkowo wysokie zawartoœci kobaltu w kamacycie,
które dosyæ czêsto przewy¿szaj¹ zawartoœci niklu. Nie jest to zbyt czêste zjawisko
w chondrytach, ale spotykane s¹ i wy¿sze zawartoœci kobaltu w kamacytach charak-
terystyczne dla typu LL (Rubin 1990). Pozosta³e pierwiastki takie jak fosfor,
krzem, mangan czy siarka wystêpuj¹ w iloœciach poni¿ej limitu detekcji na mikro-
sondzie.

Podjêto te¿ próby oznaczania pierwiastków œladowych w fazach metalicznych
takich jak Au, Cu, Ga, Ge, Pt, Rh, Ru, W, Mo i Cr. Rozk³ady powierzchniowe
tych pierwiastków ujawni³y ich obecnoœæ w fazach metalicznych. Pozosta³e pier-
wiastki tak w taenicie jak i w kamacycie s¹ poni¿ej limitu detekcji.

Poddano badaniom pozosta³e minera³y obecne w meteorycie. Wa¿nym iloœcio-
wo jest troilit. Jego sk³ad jest prawie stechiometryczny. Pierwiastki œladowe, takie
jak Mn i Cr s¹ poni¿ej limitu detekcji. Natomiast zawartoœci niklu siêgaj¹ maksy-
malnie do 0,13% wag.

Nastêpnie analizowano spinele. S¹ to typowe chromity z domieszkami: MgO –
1,63–1,60% wag.; TiO2 – 3,62–2,24% wag.; MnO – ~0,60% wag.; V2O3 –
0,77–0,74% wag. Sporadycznie chromity wystêpuj¹ w skupieniach drobnych
ziaren rozmieszczonych w plagioklazie (fig. 17). Sk³ad chemiczny wiêkszych ziaren
nie odbiega od analiz wy¿ej wymienionych spineli.

Rzadkim minera³em w chondrytach jest ilmenit, który wystêpuje w meteorycie
Leoncin w œladowych iloœciach, zawsze w towarzystwie faz metalicznych (taenitu).
Sk³ad ilmenitu w badanym meteorycie charakteryzuje siê ma³¹ zmiennoœci¹. Jako
g³ówne domieszki stwierdzono MgO w granicach 2,02–1,87% wag.; MnO –
1,01–0,99% wag. oraz domieszkê œladow¹ V2O3 w granicach 0,25–0,17% wag.
W jednej z analiz stwierdzono obecnoœæ NiO w iloœci 0,20% wag.
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Pozosta³e minera³y wystêpuj¹ce w badanym meteorycie to fosforany, które
w oparciu o analizê w mikroobszarze zidentyfikowano jako apatyt chlorowy i cza-
sami towarzysz¹cy mu merryllit – Ca18Na2Mg2(PO4)14. Apatyt i merryllit s¹ po-
dobne optycznie w œwietle przechodz¹cym jak i w obrazie w elektronach wtórnie
rozproszonych. Merryllit jest minimalnie ciemniejszy od apatytu.

Klasyfikacja meteorytu

Z powodu bardzo ma³ych iloœci materia³u do badañ w klasyfikacji oparto siê
g³ównie o zawartoœæ procentów molowych fajalitu w oliwinie i ferrosillitu w piro-
ksenie niskowapniowym. Zawartoœci cz¹steczki fajalitowej w oliwinie wahaj¹ siê
w niewielkich granicach (tab. 1). Œrednia arytmetyczna wynosi 30,33% fajalitu. Ta
zawartoœæ jednoznacznie wskazuje, ¿e mamy do czynienia z chondrytem typu LL.
Jest to zgodne z danymi ró¿nych autorów na temat zawartoœci cz¹steczki fajalito-
wej w oliwinach chondrytów zwyczajnych (Fredriksson i in. 1968; Rubin 1990;
Hutchison 2006; Grady i in. 2014). Sk³ad piroksenów rombowych, zawartoœci
obecnej w nich cz¹steczki forsterytowej (tab. 2), œrednio 25,32%, jednoznacznie,
zgodnie z danymi literaturowymi, wskazuj¹ na przynale¿noœæ badanego chondrytu
do grupy LL (Fredriksson i in. 1968; Hutchison 2006).

Stosunek cz¹steczki fajalitowej w oliwinach do ferrosillitowej w piroksenach
niskowapniowych plasuje badany chondryt na polu chondrytów LL (Norton
2002). Wysoka zawartoœæ niklu w taenicie i kobaltu w kamacycie, te¿ wskazuj¹ na
przynale¿noœæ badanego meteorytu do grupy chondrytów zwyczajnych LL. Podob-
nie jak bardzo niska zawartoœæ faz metalicznych rzêdu 1,1% obj. Badania
mössbauerowskie, zespo³u Pani Prof. Jolanty Ga³¹zki-Friedman z Wydzia³u Fizyki
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Fig. 17. Drobne wydzielenia spinelu chromowego w obrębie plagioklazu (najciemniejszy), w otoczeniu
oliwinów (najjaśniejszy w odcieniach szarości po plagioklazie) oraz piroksenów (nieco ciemniejsze od oli-
winów). Mikroskop elektronowy. Obraz w elektronach wtórnie rozproszonych.



Politechniki Warszawskiej i zespo³u (WoŸniak i in. 2019), wskazuj¹ tak¿e jednoz-
nacznie na przynale¿noœæ meteorytu do grupy LL (WoŸniak i in. 2020).

Meteoryt ma budowê brekcjow¹, sk³ad minera³ów w chondrach, matrix klastów
i spoiwie brekcji jest praktycznie identyczny. Mo¿emy zatem, nazwaæ prezento-
wany meteoryt brekcj¹ monomiktyczn¹. Tego typu meteoryty LL s¹ stosunkowo
rzadkie. Obecnoœæ chondr w ró¿nym stopniu zmienionych zgodnie z typami
petrograficznymi chondrytów zaproponowanymi przez (Van Schmus i Wood
1970), sugeruje g³ównie typ LL5-6. Pojedyncze, bardzo drobne chondry, dobrze
wykszta³cone mog¹ sugerowaæ ni¿szy typ metamorfizmu (LL4). Zawieraj¹ one
s³abo zdewitryfikowane szkliwo o sk³adzie zbli¿onym do plagioklazu z domieszk¹
Mg i Fe. Do rzadkoœci nale¿¹ klasty o wysokim stopniu metamorfizmu kompletnie
zrekrystalizowane. One sugeruj¹ LL6 lub nawet LL7. Proponowany typ meteorytu
to LL4-6. Pod takim stopniem metamorfizmu meteoryt zosta³ zatwierdzony
w 2019 roku. Jest on doskonale zachowany. Stopieñ wietrzenia okreœlono na W0
(Wlotzka 1993). Po spadku zosta³ natychmiast podniesiony i przechowywany
w warunkach pokojowych. Nie wykazuje najmniejszych oznak wietrzenia. Mo¿e
jest to te¿ efekt minimalnej zawartoœci fazy metalicznej. Stopieñ zszokowania jest
dosyæ trudny do okreœlenia. Ziarna oliwinów tak w matrix jak i w chondrach i ich
fragmentach nie wykazuj¹ oznak zszokowania. Przyjêto stopieñ zszokowania na S1
zgodnie z propozycjami stopnia zszokowania Stöffler’a i in. (1991). Zastanawiaj¹ce
jest, ¿e w trakcie akrecji materii tego meteorytu, po wczeœniejszej znacznej kolizji,
ziarna mineralne nie wykazuj¹ zmian szokowych. Geneza brekcji jest niew¹tpliwie
zwi¹zana z rozdrobnieniem materia³u o zró¿nicowanym stopniu metamorfizmu.
W obrêbie meteorytu mo¿na zauwa¿yæ pojedyncze, s³abo widoczne, powierzchnie
nieci¹g³oœci ujawniaj¹ce siê w postaci linii w obrêbie fragmentów preparatu
(fig. 7). Jest to pionowa linia na fotografii bez wyraŸnych przesuniêæ. Mo¿e ona
œwiadczyæ o pewnym stopniu zszokowania meteoroidu.

Dyskusja

Pochodzenie meteorytu z grupy LL mo¿na by wi¹zaæ z planetoidami typu Q, któ-
rych widma s¹ zbli¿one do chondrytów LL (Pater i Lissauer 2010).Wiêkszoœæ tego
typu planetoid jest bliskich Ziemi. Wydaje siê, ¿e meteoroid, z którego pochodzi
badany meteoryt jest zbli¿ony do niewielkiej asteroidy 25143 Itokawa (Tsuchiya-
ma 2014), z której pochodz¹ próbki przywiezione przez sondê Hayabusa w 2003
roku. Ewentualne z asteroidy 433 Eros (zbadana w 1996 roku, misja NEAR), któ-
ra jest nieco wiêkszym obiektem i mo¿e byæ Ÿród³em chondrytów zwyczajnych
typu LL. Cia³o macierzyste meteorytu Leoncin mo¿na wi¹zaæ z rodzin¹ Flory trak-
towan¹ jako Ÿród³o chondrytów LL (Dunn i in. 2013).

Meteoryt Leoncin reprezentuje ska³ê typu regolitu powsta³¹ dosyæ daleko od
miejsca kolizji na asteroidzie. Brak szkliwa i zjawisk szokowych na jego sk³adni-
kach mineralnych mo¿e o tym œwiadczyæ.
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